
BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar  Belakang 

Wilayah Indonesia memiliki 65% dari persediaan air di dunia atau 

sekitar 21% persediaan air Asia Pasifik (Walhi, 2005). Perairan air tawar, salah 

satunya waduk menempati ruang yang lebih kecil bila dibandingkan dengan 

lautan maupun daratan, namun demikian ekosistem air tawar memiliki 

peranan yang sangat penting karena merupakan sumber air rumah tangga dan 

industri yang murah (Heddy dan Kurniati, 1994). Waduk merupakan salah satu 

contoh perairan  tawar buatan yang dibuat dengan cara membendung sungai 

tertentu dengan berbagai tujuan yaitu sebagai pencegah banjir, pembangkit 

tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian, untuk kegiatan 

perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya karamba, dan bahkan 

untuk kegiatan pariwisata. Dengan demikian keberadaan waduk telah 

memberikan manfaat sendiri bagi masyarakat di sekitarnya. 

Wiadnya, dkk. (1993) menyebutkan bahwa waduk mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan badan air lainnya. Waduk menerima 

masukan air secara terus menerus dari sungai yang mengalirinya. Air sungai 

ini mengandung bahan organik dan anorganik yang dapat menyuburkan 

perairan waduk. Pada awal terjadinya inundasi (pengisian air), terjadi 

dekomposisi bahan organik yang berlebihan yang berasal dari perlakuan 

sebelum terjadi inundasi. 

Lahor mengalami penurunan kualitas air, hal ini dapat dilihat dari 

tingkat kecerahan perairan. Berdasarkan hasil penelitian Ridhayanti (1997) 
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kecerahan waduk berkisar antara 135-140 cm. Kecerahan ini lebih tinggi bila 

dibandingkan hasil penelitian Hartini (2002) yaitu berkisar antara 16,6-73,5 

cm, dan semakin menurun bila dilihat dari hasil penelitian Apridayanti (2006) 

yang menunjukkan kecerahan berkisar antara 51-70cm. Hal ini jelas 

menunjukkan bahwa kondisi perairan waduk Lahor mengalami penurunan. 

Jika kondisi ini dibiarkan bukan tidak mungkin bahwa beberapa tahun ke 

depan waduk ini sudah tidak mampu lagi melakukan fungsinya secara optimal. 

Oleh karena itu untuk menjaga agar kelestarian perairan waduk terutama 

waduk Lahor tetap berlangsung dan bermanfaat untuk kepentingan manusia 

maka dirasa perlu untuk mengkaji pengelolaan lingkungan perairan waduk 

tersebut. 

Ekosistem air yang terdapat di daratan (inland water) secara umum 

dapat dibagi 2 yaitu perairan lentik (lentic water), atau juga disebut sebagai 

perairan tenang, misalnya danau, rawa, waduk, situ, telaga dan sebagainya 

sedangkan perairan lotik (lotic water), disebut juga sebagai perairan yang 

berarus deras contohnya sungai, kali, kanal, parit dan sebagainya.   Pada 

perairan lotik dan letik ada perbedaan yang utama yaitu dalam kecepatan arus 

air. Perairan lentik mempunyai kecepatan arus yang lambat serta terjadi 

akumulasi massa air yang berlangsung dengan cepat. Danau Sengguruh 

termasuk perairan lentik (lentic water), atau disebut juga perairan tenang 

(Barus, 2001). 

Waduk merupakan suatu perairan yang banyak dimanfaatkan oleh 

beberapa sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan juga merupakan 
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sumber air minum bagi masyarakat di kawasannya. Adanya berbagai aktivitas 

manusia di sekitar waduk tersebut, menyebabkan danau waduk mengalami 

perubahan ekologis, sehingga kondisinya sudah berbeda dangan kondisi 

alaminya, dan kelestariannya perlu diperhatikan. 

Menurut Barus (2001) beranekaragamnya aktivitas manusia di sekitar 

waduk secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kualitas 

lingkungan waduk. Kehidupan organisme akuatik dalam waduk  sangat 

ditentukan oleh kualitas perairan tempat hidupnya. Bentos sebagai biota datar 

perairan yang relatif tidak mudah berimigrasi merupakan kelompok biodata 

yang paling menderita akibat pencemaran perairan. 

Odum (1993) menjelaskan bahwa komponen biotik dapat memberikan 

gambaran mengenai kondisi fisik, kimia dan biologi suatu perairan. Salah satu 

biota yang dapat digunakan parameter  biologi dalam menentukan kondisi 

suatu perairan adalah makrazoobentos. Menurut Purnomo (1989)  berubahnya 

kualitas suatu  perairan sangat mempengaruhi kehidupan biota yang hidup di 

dasar perairan tersebut, diantaranya adalah makrozoobentos. 

Menilai suatu kualitas perairan dapat dlihat dari kelimpahan inividu 

yang ada di dalamnya. Komponen yang ada di dalamnya baik secara biotic 

maupun abiotik dapat mempengaruhi kualitas perairan tersebut. Perairan yang 

berkualitas baik biasanya memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi dan 

sebaliknya jika keanekaragaman jenisnya sedikit atau rendah terjadi pada 

perairan yang buruk atau tercemar (Fachrul, 2007). 
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Jadi pada dasarnya melihat baik buruknya suatu waduk atau danau 

adalah dilihat dari keanekaragaman jenis yang berada disuatu waduk atau 

danau. Semakin banyak keanekaragaman jenisnya maka semakin baik kondisi 

waduk tersebut, akantetapi sebaliknya apabila keanekaragaman jenis disuatu  

waduk atau danau sedikit maka waduk tersebut memilki tingkat pencemaran 

yang tinggi tau kondisi danau tersebut buruk. Salah satu hewan air yang sering 

ditemukan pada waduk atau danau adalah jenis makrozoobentos. 

Makrozoobentos adalah hewan yang hidup di dasar air secara 

berkelompok. Makrozoobentos merupakan salah satu kelompok terpenting 

dalam ekosistem perairan sehubungan dengan peranannya sebagai organisme 

kunci dalam jaringan makanan. Selain itu tingkat keanekaragaman yang 

terdapat di lingkungan perairan dapat digunakan sebagai indikator 

pencemaran. Dengan demikian adanya kelompok bentos yang hidup menetap 

(sesile)  dan daya adaptasi bervariasi lingkungan, membuat hewan bentos 

seringkali digunakan sebagai petunjuk bagi penelitian kualitas air. Jika 

ditemukan limpet air tawar, kijing, kerang, cacing pipih siput memiliki 

operkulum dan siput tidak beroperkulum yang hidup di perairan tersebut maka 

dapat digolongkan kedalam perairan yang berkualitas sedang (Pratiwi dkk, 

2004). 

Zoobentos memiliki manfaat yaitu membantu mempercepat proses 

dekomposisi materi organik. Hewan bentos, terutama yang bersifat herbivor 

dan detritivor, dapat menghancurkan makrofit akuatik yang hidup maupun 

yang mati yang masuk ke dalam perairan menjadi  potongan-potongan yang 
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lebih kecil, sehingga mempermudah mikroba untuk menguraikannya menjadi 

nutrien bagi produsen perairan. Berbagai jenis zoobentos ada pula yang 

berperan sebagai konsumen primer dan ada pula yang berperan sebagai 

konsumen sekunder atau konsumen yang menempati tempat yang lebih tinggi. 

Pada umumnya, zoobentos merupakan makanan alami bagi ikan-ikan di 

dasar/bottom feeder   (Arief, 2003). 

Perubahan kualitas air dan substrat hidupnya sangat mempengaruhi 

kelimpahan dan keanekaragaman makrozoobentos. Kelipatan dan 

keanekaragaman ini sangat bergantung pada toleransi dan sensitivitasnya 

terhadap perubahan lingkungan. Kisaran toleransi dari makrozoobentos 

terhadap lingkungan berbeda-beda (Wilhm, 1975 dalam Marsaulina, 1994).  

Berdasarkan penelitian Darojah (2005), tentang keragaman di perairan 

rawa pening kabupaten Semarang,  ditemukan jenis Chiromidae pada akar 

eceng gondok dalam jumlah banyak. Hal ini dikarenakan akar eceng gondok 

memiliki bentuk morfologi lebat dan tebal. Sehingga dimanfaatkan oleh 

bentos sebagai tempat hidup atau persinggahan. Kondisi perairan yang seperti 

demikian memungkinkan jenis bentos lain untuk dapat hidup. Sedangkan 

lokasi penelitian Waduk Lahor Kabupaten Malang merupakan perairan yang 

terdapat banyak tumbuhan air, dengan demikian tidak menutut kemungkinan 

banyak pula jenis makrozoobentos disana. 

Sejauh ini belum diketahui keanekaragaman makroozobentos dan 

kualitas perairan Waduk Lahor di daerah Kabupaten Malang, berdasarkan hal 

tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. 
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“Keanekaragaman Makrozoobentos sebagai Indikator Kualitas Perairan 

Waduk Lahor Kabupaten Malang”. 

 
1.2 Permasalahan  

Melihat latar belakang di atas peneliti mengambil permasalahan, 

bagaimana keanekaragaman dan kelimpahan makrozoobentos pada perairan 

Waduk Lahor? 

 
1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui keanekaragaman dan kelimpatan mokrozoobentos 

pada perairan Waduk Lahor. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Memberikan informasi tentang keanekaragaman jenis makrozoobentos 

pada ekosisitem perairan Waduk Lahor Kabupaten Malang. 

1.4.2  Memberikan informasi untuk kepentingan bahan studi makrozoobentos 

bagi mata kuliah invertebrata. 

1.4.3 Untuk menambah kajian pustaka bagi Universitas Muhammadiyah 

Malang ke depan tentang keanekaragaman makrozoobentos. 

 
1.5 Definisi operasional 

Untuk menghindari adanya perbedaan pengertian dalam penelitian ini 

maka perlu diberikan penjelasan tentang beberapa istilah. Istilah yang perlu 

diberikan penjelasan adalah sebagai berikut: 
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1.5.1 Keanekaragaman jenis 

Keanekaragaman jenis adalah gabungan antara jenis dan jumlah individu         

masing-masing jenis dalam komunitas (Desmukh, 1992). Jadi pada 

dasarnya keanekaragaman jenis adalah merupakan sebuah gabungan jenis 

dan jumlah yang menghasilkan sebuah perhitungan tentang banyaknya 

kekayaan jenis, sebagaimana dikatakan menurut Krebs (1985), 

keanekaragaman jenis yang paling sederhana adalah menghitung jumlah 

jenis (kekayaan jenis). 

1.5.2 Makrozoobentos 

Makrozoobentos asal kata dari bentos dan Zoobentos. Bentos memiliki arti 

organisme yang mendiami dasar perairan sedangkan Zoobentos memiliki 

arti organisme bentos yang bersifat hewani (Barus, 2001). 

Makrozoobentos adalah hewan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya 

berada di dasar perairan, baik yang menempel atau merayap maupun 

menggali lubang (Romimohtarto dan Sri dalam Setyobudiandi, 1997). 

1.5.3 Ekosistem Perairan 

Menurut Susanto, (2000) ekosistem adalah suatu unit lingkungan hidup 

yang di dalamnya terdapat hubungan fungsional yang sistematik antara 

sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen 

lingkungan abiotik berupa keanekaragaman spesies. Perairan adalah 

semua bentuk air yang mengalir dari sungai yang lebih tiggi ke yang lebih 

rendah dan membentuk sebuah genangan yang biasa disebut danau atau 

waduk. Ekosistem perairan adalah hubungan timbal balik yang terjadi di 
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perairan antara unsur-unsur hayati dengan nonhayati yang membentuk 

sistem ekolog. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan 

memiliki penyusun yang beragam. 

1.5.4 Waduk Lahor  

Waduk Lahor merupakan salah satu danau buatan yang ada di wilayah 

Kabupaten Malang, kapasitas tampungan air danau ini, menurut badan 

penelitian dan pengembangan provinsi Jatim. Waduk Lahor ini dialiri oleh 

tiga buah sungai, yaitu sungai Dewi, Leso dan Lahor.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


